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USTAWA 

z dnia 21 czerwca 1990 r. 

o zniesieniu Akademii Nauk Społecznych. 

Art. 1. Znosi się Akademię Nauk Społecznych w War
szawie z dniem 30 września 1990 r. 

Art. 2. 1. Majątek Akademii Nauk Społecznych przej 
muje Skarb Państwa . 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi 
sposób wykonania przepisu ust. 1. 

Art. 3 . 1. Na wniosek studenta znoszonej Akademii 
Nauk Społecznych , złożony do dn ia 30 września 1990 r., 
szkoła wyższa przyjmuje go na dotychczasowy kierunek 
studiów lub zbliżony do niego. Dziekan wydziału przyj
mującego określi obowiązki studenta, których spełnienie jest 
wymagane planem studiów i programem nauczania. 

2. Minister Edukacji Narodowej określi, w porozumie
niu z Centralną Komisją Kwalifikacyjną do Spraw Kadr 

Naukowych, sposób zakończenia przewodów doktorskich 
i habilitacyjnych. 

Art. 4. Stosunek pracy z mianowanymi nauczycielami 
akademickimi zatrudnionymi w znoszonej Akademii Nauk 
Społecznych rozwiązuje organ uprawniony do mianowania 
- do dn ia 30 września 1990 r. Pracownikom tym wypłaca się 
odprawy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

Art. 5. Traci moc ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
o utworzeniu Akademii Nauk Społecznych (Dz. U. Nr 21, 
poz. 99). 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogloszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski 
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USTAWA 

z dnia 21 czerwca 1990 r. 

o uchyleniu ustawy o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym 
i kulturalnym kraju. 

Art. 1. Traci moc ustawa z dnia 22 maja 1986 r. 
o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społe
cznym, gospodarczym i kulturalnym kraju (Dz. U. Nr 21, poz. 
108). z tym że do czasu odrębnego uregulowania pozostają 

w mocy akty wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 2, 
art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 4 i art. 37 ust. 4 tej ustawy. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski 
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USTAWA 

z dnia 5 lipca 1990 r. 

o uchyleniu 'ustawy o zwalczaniu spekulacji. 

Art. 1. Uchyla się ustawę z dnia 25 września 1981 r. 
o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. z 1982 r. Nr 36, poz. 243, 
z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. 
Nr 20, poz. 135). 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospol itej Polskiej : W. Jaruzelski 
" 


